
 

 ق بشر در جریان اعتراضات سراسری مدافعان حقو  کوب هدفمند و کم سابقه سر :  گزارش

 دسامبر  22

 اعتراضات ۱۴۰۱ 

المللی بر ها در شرایط خطرناکی قرار دارند و فشار بین بسیاری از این مدافعان حقوق بشر در زندان

 حکومت و باال بردن هزینه سرکوب، تنها راه کاهش فشار بر آنان است 

 
مدافعان حقوق بشر در ایران همیشه تحت سرکوب   : ۱۴۰۱دی   ۱سازمان حقوق بشر ایران؛ 

های اخیر به طرز  اند. با این حال، این سرکوب هدفمند و سیستماتیک، در سالجمهوری اسالمی بوده 

سازمان حقوق بشر ایران درباره مدافعان   ۲۰۲۰فزایش یافته است. در گزارش سال  چشمگیری ا

بیش از   ۲۰۲۱کنشگر اشاره شد که تحت آزار حکومت قرار گرفتند. در گزارش   ۵۰حقوق بشر، به  

مدافع حقوق بشر که مورد آزار قرار گرفته بودند، فهرست شدند  ۱۰۰ .  

به جایی رسید که تنها در سه ماه از سال که این   ادامه داشت و ۲۰۲۲این سیر صعودی در سال  

کنشگر حقوق بشر با   ۲۰۰نوامبر(، بیش از  ۳۰سپتامبر تا  ۱۸گزارش بر آن متمرکز است )از 

  اند.بازداشت و آزار مواجه شده
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ترین سرکوبگران دنیا برشمرد. اما گزارشی که پیش  توان یکی از بزرگ جمهوری اسالمی را می 

های پس از آغاز  دهد که سرکوب هدفمند مدافعان حقوق بشر در ماه ن می روی شماست، نشا

 سابقه بوده است. اعتراضات سراسری، حتی در مقیاس جمهوری اسالمی هم کم 

فعال حقوق زنان،    ۳۸نگار، روزنامه   ۳۹وکیل مدافع حقوق بشر،  ۴۶کم در این مدت کوتاه، دست 

هنرمند مدافع حقوق بشر و   ۹ فعال محیط زیست،  ۱۳فعال کارگری،   ۱۵فعال مدنی،   ۲۵معلم،   ۲۷

 بازداشت قرار گرفتند.  های دادخواه مورد آزار هدفمند، احضار یا تن از اعضای خانواده ۶

مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: »سه ماه از آغاز اعتراضات  محمود امیری 

شور خواست محوری این مردم است اما مطالبات  گذرد. تغییر نظام سیاسی کسراسری در ایران می 

تر از تغییر نظام است. مردم ایران برای  ها آمدند، حتی عظیم مردمی که با وجود خطر جانی به خیابان

ها ایرانی سلب شده است. تمام  های اخیر از میلیون اند که در دهه پاخاسته احقاق تمام حقوقی به 

اند، بر مبنای تعریف سازمان ملل متحد از  میدان آمده  معترضان که برای حقوق اولیه خود به 

شوند. مدافعان حقوق بشر در انقالب زن، زندگی، آزادی  مدافعان حقوق بشر، شامل این عنوان می 

 نقش مهمی داشتند و دارند.« 

دهد که جمهوری اسالمی هرگونه کنش حقوق  گزارش وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران نشان می

دهد و وضعیت کنشگران نسبت به سال گذشته به طرز چشمگیری  سرکوب خشن پاسخ می  بشری را با

  تر شده است.وخیم 

که در اعتراضات جاری حضور داشته باشند، با »بازداشت  بسیاری از کنشگران حتی بدون آن 

ست، مواجه شدند. مجید توکلی، گلرخ ایرایی، صبا شعردوست و  پیشگیرانه« که عملی غیرقانونی 

وپنجه نرم  الد فدایی اصل برخی از این افراد هستند. شمار قابل توجهی از کنشگران با بیماری دست می

کنند و مانند آرش صادقی، وضعیت سالمت ایشان وخیم گزارش شده است. برخی از مدافعان  می

های اعتراضی، در خطر صدور حکم  حقوق بشر مانند توماج صالحی، صرفا به خاطر خواندن ترانه 



اند که به قیمت تحمل فشار امنیتی بر خود یا سلب  دام قرار دارند. برخی دیگر معلمانی بوده اع

  آموزان معترض را به نهادهای سرکوبگر تحویل دهند. شان، حاضر نشدند نام دانش آزادی

وکیل نیز    ۴۶اند. در این فهرست نام  وکال بیش از سایر مدافعان حقوق بشر در معرض سرکوب بوده 

  است.آمده 

خواهد که در هر صنف، از همکارانشان در ایران  سازمان حقوق بشر ایران از جامعه مدنی دنیا می 

  کنند، در این روزهای سخت حمایت کنند. که برای حقوق بنیادین خود مبارزه می 

نگاران، فعاالن  های وکال در سراسر جهان، معلمان، سندیکاهای کارگری، روزنامههنرمندان، کانون 

بردن از همکاران خود که در این فهرست حضور دارند،  توانند با نام وق زنان و سایر اصناف می حق

خواهیم تا در اقدامی هماهنگ،  های شاخص در سراسر دنیا می به نجات آنها کمک کنند. ما از چهره 

های عمومی بر عهده  گیری وضعیت یکی از افراد حاضر در این لیست را در عرصه هر کدام پی 

های عمومی و دیگر ابتکارهای شخصی، نسبت به مدافعان  ها، حضور در عرصه یرند و با مصاحبه گ

  رسانی کنند. حقوق بشر در ایران آگاهی 

المللی بر  ها در شرایط خطرناکی قرار دارند و فشار بین بسیاری از این مدافعان حقوق بشر در زندان 

 فشار بر آنان است.  حکومت و باال بردن هزینه سرکوب، تنها راه کاهش

 اف گزارش )انگلیسی(دیپی 
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